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Општинска управа Бач, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско
правне и стамбено комуналне послове, поступајући по захтеву ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина број 25, које по пуномоћју заступа Александар Николић, запослен у ЈВП
„Воде Војводине“ Нови Сад, за издавање Решења о одобрењу извођења радова за санацију
леве обале реке Дунав у зони црпне станице „Лабудњача“ од речног км 1345+402 до 1344+953,
на катастарским парцелама број: 1966, 1967, 1968, 4775 и 4768 у к.о. Вајска, на основу члана
145. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука
УС, 132/14 и 145/14), Просторног плана општине Бач (“Сл лист општине Бач”, број: 8/2015) и члана
29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(“Службени гласник РС”, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) издаје:

РЕШЕЊЕ
о одобрењу извођења радова

ОДОБРАВА СЕ Јавном Водопривредном Предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина број 25, које по пуномоћју заступа Александар Николић, запослен у ЈВП „Воде
Војводине“ Нови Сад, извођење радова на Санацију леве обале реке Дунав у зони црпне
станице „Лабудњача“ од речног км 1345+402 до 1344+953, дужине 449м, на катастарским
парцелама број: 1966, 1967, 1968, 4775 и 4768 у к.о. Вајска, у свему према ИДП-Идејном
пројекту који се састоји од 0-Главна свеска, број: 94/15, 1-Пројекат инжењерског објекта број
94/15 и Елаборату геотехничких услова санације, од јуна 2016. године, израђених од стране
„Хидрозавод ДТД“ а.д. Нови Сад, улица Петра Драпшина број 56, Нови Сад.
Предметни идејни пројекат чини саставни део овог Решења.
Тип објекта: Обалоутврда, категориј објекта Г, класификациона ознака 215202-грађевине
за заштиту обала.
Предрачунска вредност објекта износи: 159.356.460,00рсд са ПДВ-ом.
Инвеститор је дужан да најкасније 8 дана пре почетка извођења радова поднесе овом
Одељењу пријаву радова у складу са издатим Решењем.
Обавезује се Инвеститор да до пријаве радова склопи Уговор о праву службености за
предметне радове са власником катастарских парцела број 1966, 1967, 1968 и 4775, к.о.
Вајска.
Потврђивањем пријаве радова стичу се услови за извођење радова.
1

Образложење

Овом одељењу се обратило ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина
број 25, које по пуномоћју заступа Александар Николић, запослен у ЈВП „Воде Војводине“ Нови
Сад, е-захтевом од 03.07.2018. године, за издавање Решења којим се одобравају описани
радови у диспозитиву Решења.
Уз захтев је приложено:
• Овлашћење број V-70/150, од 26. 09. 2017. године, потписано квалификованим
електронским потписом;
• Техничку документацију чини ИДП-Идејни пројекат који се састоји од 0-Главна
свеска, број: 94/15, 1-Пројекат инжењерског објекта број 94/15 и Елаборат
геотехничких услова санације, од јуна 2016. године, израђених од стране
„Хидрозавод ДТД“ а.д. Нови Сад, улица Петра Драпшина број 56, Нови Сад.
Одговорни пројектанти: Татјана Нинковић Томић дипл.грађ.инж. са лиценцом ИКСе 314 1422 03 и Немања Станић дипл.инж.геол. са лиценцом ИКС-е 391 L615 12.
• Графички прилози у DWF формату;
• Сагласност за извођење радова Патријаршијског Управног Одбора Српске
Православне Цркве број 693 од 14. јуна 2018. године, потписано квалификованим
електронским потписом;
• Доказ о уплати административних такси за подношење захтева и
• Доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију;
Поступајући по члану 19. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (“Службени гласник РС”, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), поступајући
орган је прибавио Изводе из листа непокретности за катастарске парцеле број: 1966, 1967, 1968,
4775 и 4768 у к.о. Вајска, те утврдио да су катастарске парцеле 1966, 1967, 1968, 4775 својина
Патријаршије Српске Православне Цркве, а парцела 4768 својина државна РС, корисник ЈВП
„Воде Војводине“ Нови Сад.
Разматрајући поднети захтев и приложену докуметацију констатовано је да су испуњени
услови прописани чланом 145. став. 2. Закона о планирању и изградњи, за издавање Решења за
изградњу предметног објекта, па је донета одлука као у диспозитиву Решења.
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Упутство о правном средству:
Против овог Решења може се изјавити жалба, у року од осам дана од дана достављања
решења, Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, преко овог
одељења кроз ЦИС, таксирана са 460, 00 динара републичке адмнистраривне таксе.
Доставити:
• Подносиоцу захтева кроз ЦИС;
• Архиви.
Обрадио: Саветник у одељењу:
Недељко Батиница дипл.грађ.инж.

Руководилац одељења по овлашћењу
Начелника општинске управе Бач:

Оливера Мишан дипл.екон.
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